H E Y YOU !
Interactive Multimedia Design, dat is recht de toekomst binnen.
De digitale wereld staat niet stil, en aan die wereld helpen wij
graag een handje mee. Digitale tools zijn tegenwoordig het
verlengstuk van veel mensen, dat ervoor zorgt dat we de snelle
wereld aankunnen. Online producten en platformen helpen
ons. Dag in, dag uit. Elke dag de betere versie van jezelf worden,
daar ondersteunen we je volledig in. IMD legt de brug tussen
business, gebruikers, design en techniek. IMD is een opleiding die
interactieve digitale producten (multimedia) maakt en mensen
via gebruiksvriendelijke designs aanzet om deze digitale tools te
gebruiken. En of we dus fier zijn! In dit boek zit een pak talent. Het
geeft een goed beeld van het groeiproces van studenten over de 3
jaren heen. Conceptualiseer, illustreer, codeer. We got it all. Lees,
kijk, scan, omcirkel, scheur of knip. Welkom in onze wereld, hello
world. ;-)
Als je na het lezen van dit boek de digitale kriebel te pakken hebt,
dan snappen wij dat. Neem gerust contact op met onze
studietrajectbegeleider via lieven.vanhoe@thomasmore.be als je
interesse hebt om deze opleiding te volgen.

O P L E I D I N G S M A N AG E R I M D , I D PA
U N I T M E DI A & C O M M U N IC AT I E

this way to become a brand designer

→

this way to become a full-stack developer

→
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PROTOT YPE

CONCEPTUALISEER

BI N GR
Het digitale wortelt zich dieper en dieper in

Als we eerlijk met onszelf zijn, weten we dat een hele dag bingewatchen ook

ons dagelijkse leven en hoewel tv makers ons

maar saai kan zijn. Leander Nelissen bedacht Bingr. Een digitaal product dat

doen geloven dat the sky the limit is, denken

zorgt voor een AR-overlay bij al onze favo streamingdiensten. Zo kan je tijdens
het bingen van je favoriete serie volgen waar je vrienden zitten, comments

wij daar anders over. We zijn rebels: welke

geven en de afleveringen samen kijken. Keuzestress? Bekijk de trailer in VR en

nieuwe technologieën kunnen we koppelen

beleef het alsof je zelf in de zetel zit met Chandler van Friends.

aan onze producten? De focus ligt op het
ontwerpproces. “If you can imagine it, it can
be done” is een cliché maar alles start wel met
een goed idee. Een concept bedenken kan
het kleinste kind en uniek zijn is nice to have
maar wij tackelen elk concept met een ander
perspectief (om de buzzwoorden ‘out of the
box’ niet te gebruiken).
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C LU B PA R A DI SE
Tijdreizen op een eenvoudige manier? Leuke momenten
herbeleven? Yes please! Club Paradise van Esat
Ergunes maakt het mogelijk. Via een app, een Bluetooth
verbinding en een neuron chip kan de gebruiker kiezen
naar welk decennia ze gaan en hoelang de reis zal duren.
Je kan zelfs vrienden toevoegen en samen uitgaan!

AIDO
Politiehonden hebben jarenlange training nodig om hun
skills en alertheid te trainen. Toch blijven het dieren en
zijn ze moeilijk voor 100% te vertrouwen. Foutjes zijn snel
gemaakt. Sam Verdaet ontwierp zo Aido: een robothond
en een platform waar hulpdiensten makkelijk gebruik
van kunnen maken, vooral om vermiste personen op te
sporen.
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FUTIRIT Y
Wie zegt dat de gebruiker van jouw app geen superheld
is? Bastien Corens maakte een prototype voor Futurity,
een concept voor een fictieve app. De superheld is de
user en via de app heeft hij de mogelijkheid om in de
toekomst te kijken. Zo zijn de superhelden alle schurken
altijd een stapje voor. We easily fix problems!

TRY MI
Door middel van nanotechnologie worden kleren en
kleuren geprojecteerd. Zie het als een digitaal pashok.
Via de spiegel kan je shoppen, maar ook make-up en
schoonheidsproducten kan je uitgebreid testen. Try ‘m
out! Met Trymi van Bo Leynen.
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S T U DI E R E I S
Onze toolbar kan dan wel uitpuilen met de meest nuttige
links, maar soms moeten we in real life op zoek naar
goede tips & tricks en inspiratie. Cut the crap, wij gaan op
zoek naar een plaats waar we écht kunnen experimenten:
Berlijn it is! Deze stad staat duidelijk een stap verder
met zijn creatief walhalla. Hallo realistische én echte
benadering. Je kan het natuurlijk ook gewoon zien als
een giga teambuilding.

N

BERLIJ

CREËER

PROTOT YPE

SH E E P T IGH T
Veel mensen kruipen paniekerig of onrustig onder
de wol, omdat ze weten dat ze toch weer slecht
gaan slapen. Als je nacht zo begint, is er een grote
kans dat die angsten uitkomen. Maar wat als we
nu een paar rustgevende yoga oefeningen in de

Making things happen. En voor die ‘things’

plaats doen? Kalmte in het hoofd helpt je beter te

trekken we alle registers open: branding,

slapen. Dat is exact wat Elke Borreij dacht toen ze

tone of voice, mockups & typo’s. Maar niet

Sheeptight in het leven riep. De app helpt je voor
te bereiden voordat je naar bed gaat. Het is geen

zomaar. We starten vanuit de nodige research

garantie, maar de tool kan wel helpen. Sheeptight?

en stemmen alles perfect af op de doelgroep.

Sleeptight!

Bijstellen en verbeteren. We gaan er niet licht
over, we zoeken naar relevantie en eindigen
zo bij een prototype waarvan je achteraf
elke keer weer denkt ‘wow, da’s straf’. Enkel
en alleen dat is de juiste mentaliteit om mee
te beginnen. Alles wordt gemaakt om écht
gebruikt te worden.
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WO OR DL O G O
Een randomizer helpt ons met het vinden van
woorden waaraan we minimale aanpassingen
doen. Uniek zijn is nice to have, maar soms
is een letter verdraaien al genoeg. Het hoeft
niet altijd ingewikkeld te zijn, eenvoud siert.
One step at a time, maar dat wil niet zeggen
dat de lat niet hoog ligt. In het design van een
goed merk, gaan we ver! Zo transformeren
we deze woorden al snel tot sterke
woordlogo’s.
DOOR

DOOR

BR I A N C AU TA E R T S

DOOR
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PE R I T Y
Hazuki Sato bedacht een buurtspecifieke
applicatie waarbij je dichter bij je buren
komt te staan via een ratingssysteem. In
de app kan je oproepen plaatsen als je
hulp nodig hebt of iets wil lenen. De app
heeft dus twee doelgroepen: jijzelf en de
buurman, maar ook voor makelaars heeft
Perity wat te bieden. Zij krijgen zo meer
informatie over de hele buurt en niet meer
alleen over slechts een huis uit de wijk.

GA R DE N L O G
Er is steeds meer vraag naar groenten en fruit, maar hoe
houden we die vraag bij zonder pesticiden? Bo Leynen
got your back! Gardenlog helpt bij de eerste stappen
naar een duurzamere levensstijl door het geven van tips
om zelf te kweken in je eigen tuin of terras.
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LU M E
We mogen dan wel een digitale richting zijn, ook wij
vinden dat we veel te lang vast zitten aan ons kleine
scherm per dag. Lume is een mindfulness-app waarmee
je de verbinding met je smartphone kunt verbreken.

HEY U

Lisse Thys bedacht enkele oefeningen om ons leven te
verbeteren.

Heyu is een yoga app voor koppels. Even geen ideeën
meer voor een date? Dan weet je nu wat te doen! Nona
Cortiens verzekert je dat je zo korter tot elkaar komt, en
dat kan natuurlijk ook moeilijk anders. Couple goals!
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ALUMNI

Wat maakt IMD anders dan andere

gedaan, maar ook een stuk development. Het design ging

opleidingen?

van buttons tot animaties, afbeeldingen, invoervelden en
alle andere items waarmee de gebruiker interactie heeft.

Ditte: Je krijgt alle tools, maar het is vooral wat

Tijdens het development mocht ik dat omzetten naar

je er zelf mee doet. Als student had ik het gevoel dat ik

front-end code: dat wat je effectief te zien krijgt op je

heb kunnen proeven van zowel design als development.

scherm. Het is vooral samenwerken maar het is ook leuk

Ze zien potentieel in iedereen en proberen dat er

om eens de technische persoon te zijn en in wireframes

ook uit te halen. Je krijgt alle ruimte om te kiezen naar

te denken. Door je stage zijn er daarna geen grote

welke kant je het op wil gooien, maar je wordt ook echt

verrassingen meer en ben je goed voorbereid.

gechallenged om het beste uit jezelf te halen. Alles in de
opleiding deint heel hard mee met wat er speelt in de

Design voor vrouwen en development

huidige online wereld.

voor mannen, mogen we het zo zien?
Hoe heb jij uiteindelijk de keuze gemaakt?

Is de opleiding eerder theoretisch of
praktisch?

Ditte: Ik heb vrij snel een keuze gemaakt voor
Ditte: De opleiding is heel hands-on. De

design, al vond ik development ook verrassend leuk.

docenten zijn vaak meer coach dan echt docent. Je krijgt

Analytisch denken en wiskunde was nooit mijn dada

natuurlijk wel een theoretische achtergrond maar omdat

dus schrikte mij dat wel af. Het gaat dan vooral over

je vaak feedback krijgt op projecten, heb ik wel het gevoel

programmeren en de technische kant van websites

dat ze volledig mee zijn met jouw traject. Je wordt vooral

en apps ontwikkelen. Achteraf bleek ik het toch leuk

beoordeeld op de groei die je doormaakt. Je krijgt alle

te vinden, maar ik vond het handiger om echt een

tools maar het is vooral wat je er zelf mee doet.

expertise te kiezen. Het is dus absoluut niet nodig dat
vrouwen bang zijn voor het codeerverhaal, want je

DI T T E VA N L I SHOU T

Op een bepaald moment ben

hoeft er helemaal niets voor te kennen op voorhand. De

je geselecteerd geweest voor

techwereld is sowieso een mannenbastion. Ook op de
werkvloer voel ik dat een goede balans van mannen en

Designosource, onze practice enterprise.
Ditte Van Lishout studeerde Interactive Multimedia

vrouwen beter werkt. Programmeren is een manier van

Hoe was die ervaring?

denken. Vanaf het moment dat je dat mee hebt, lukt het
wel en moet je er geen schrik voor hebben.

Design (IMD) aan Thomas More in Mechelen en werkt nu
als UI/UX designer bij Unikoo voor De Lijn. Daar werkt

Ditte: Designosource is een agency waar je
als laatstejaarsstudent in mee kan doen. Je krijgt er het

ze in tandem met een andere UX designer. Zo komen ze

idee van hoe het er aan toe gaat bij een echt bureau.

tot een concept en ontwerp van schermen waar Ditte de

Het gaat van design en development tot projectman-

visuele wederzijde van maakt. Steeds met de branding

agement en scrum. Het is belangrijk dat je samen

in het achterhoofd. Dat kan gaan over schermen
tekenen tot iconen of typografie. Ze vertelt ons hoe ze
de opleiding heeft ervaren en vooral: waarom zou de
toekomstige student voor IMD moeten kiezen?

verantwoordelijkheid opneemt voor een project, en
vooral ook dat je die verantwoordelijkheid houdt. Je
komt jezelf ook wel eens tegen, maar het is zeker een
interessante ervaring naar je latere carrière toe.

Je hebt ook een stage gedaan. Was dat
ook als UI/UX designer of had je toen een
andere functie?
Ditte: Ik heb stage gedaan bij webbureau
Roedel. Daar heb ik inderdaad wel veel UI/UX werk
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Creatie 1 is een vak dat je onmiddellijk krijgt
wanneer je start aan de opleiding en is ook meteen
een vak dat vaak blijft hangen in het geheugen van veel
studenten. Je leert er de eerste basics & zoals de naam
al doet vermoeden, is het de bedoeling om je beste
creatieve ideeën naar boven te halen. Say no more. We
kregen de opdracht om digitaal een object uit te werken
aan de hand van volgende stappen:
Eerst moesten we een hond, een fiets en een
plant schetsen. Je beste schets werd gekozen en deze
werkte je dan achteraf ook steeds meer uit. In dit geval
was dat de fiets. Vervolgens gaan we zelf aan de slag
hiermee.

Schetsen in een schetsboek! Geen
paniek, je hoeft geen tekenaar of
kunstenaar te zijn bij ons. Relax.

Sommige studenten zijn bang voor het
programmeren of voor het illustreren. Gelukkig

De volgende stap is al meteen Illustrator: een

is dat nergens voor nodig! “Zijt gewoon u eigen”

Adobe programma dat gemaakt is om digitale concepten,

en de rest leer je hier wel. We gaan van idee naar

illustraties of vectors mee te maken. Een afwisseling van

een schets op papier en nadien naar een digitale

tutorials en feedbackrondes zorgen hier voor een positief

illustratie. Dat kan met een tekentablet maar ook

resultaat!

gewoon met een oldschool muis. De pentool
zegt je momenteel misschien nog niets, maar
binnenkort kan je niet meer zonder. Beloofd. Hier
moet je niet bij denken, maar gewoon doen.

S T E PH A N I E
L A M BR IGH S

Als ik nu terugblik op dit vak, kan ik zeggen dat
het stap voor stap toch is gelukt. Het is een kwestie van
motivatie, een positieve vibe & vooral leren omgaan met

Stephanie Lambrighs behaalde een diploma

feedback. You are not your work. Op deze manier worden

verpleegkunde maar hield er toch van nieuwe
technologieën te ontdekken er hiermee te
experimenteren. Ze komt uit een totaal andere
wereld en begon zonder enige ervaring aan
Interactive Multimedia Design.
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BL AC K M I R R OR
Black Mirror gaat over hoe de samenleving reageert
op onverwachte technologische veranderingen. De
tweedejaarsstudenten mochten voor een aflevering een
bijpassende affiche maken. We zitten duidelijk met een
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we in het midden.

BR YA N VA N M E CH E L E N
DOOR

DOOR

LU K A S VA N DYCK
DOOR

SA M V ER DA ET

DOOR

H A Z U K I SAT O
DOOR

DOOR

E SAT E R GU N E S

DOOR

BO LEYNEN

LISA DEROOSE

bingewatcher, maar of dat een student of docent is laten
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KO O K B OE K
IMDelicious, het kookboek van IMD uit
eigen huis. Want stiekem hebben we
allemaal een inner Jeroen Meus. We
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DOOR
DOOR

DOOR

NONA CORSTIENS

M ICH E L I N E VA N L O OV E R E N

DOOR

LISSE THYS

IR ENE HAEGEMAN

DOOR

de hand van illustraties..

DOOR

gaande van dessert tot hoofdgerecht aan

ROBE R T VA I DA

LUCAS DEBELDER

gingen aan de slag met wildpluk recepten,
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V ISUA L ISAT I E
OBJ E C T

Sportief. Iteratief. Nerdic Walkers is de wandelclub van
IMD. Eerste wandeling? Downtown Berlijn. Onze groep
had wel een branding nodig natuurlijk. Gelinkt aan een

Aan de slag met de 10x10 schetsmethode! We kiezen een

opdracht over negative space, zie je hier een voorbeeld

object en nadien vertalen we ons papier naar een digitale

van Ellen Theuwen.

illustratie. Een van de eerste lessen in Illustrator. En dat

DOOR

A DA BOSSIER

lukt meestal al aardig goed!

SNA P C H AT F I LT E R
Een eigen Snapchat filter. Da’s straf! IMD zou IMD niet
BE NJA M I N M WA M BA R I

zijn, mochten we dat niet hebben. Onze leegstaande
turnzaal werd omgebouwd tot een co-working space.

DOOR

Say no more. Dat kan vanaf nu dankzij Lucas Debelder.
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BASTIEN COR ENS

Stoefen bij je vrienden over onze eigen creatieve ruimte?
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H AC K AT O N

IMD

E

IMDCAF

Inventief en creatief. Are you
in? IMD organiseert elk jaar een
hackaton. Een marathon lopen?
Ok. Maar daar gaat het nu niet over.
It’s all about the brains & teamwork
makes the dream work. In slechts
12u ga je samen met een team van
idee naar prototype. Deze keer met
pitch en businessplan maar ook met
de kans om een prijs in de wacht
te slepen. We got this, alles gaat of
staat met een goed concept.
Wij hebben een eigen café. Say
whaaaaaat?! Als dat jou niet overtuigt,
dan weet ik het ook niet meer. In het
IMD café houden we een avond waar we

N

HACKATO

oud-studenten en andere mensen uit
de sector uitnodigen voor een gezellige
babbel. Zo hebben Musketon, een echte
design goeroe, al over de vloer gehad
maar ook echte blockchainkenners.
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voor stap leer je nieuwe dingen en na een tijd staat er
plots een nieuwe website voor je neus. Al heel snel zijn
we in staat om bruikbare dingen af te werken. Je ziet snel
vooruitgang en IMD is een richting waarin je echt trots
op jezelf kan zijn. Wat mij naast de laagdrempeligheid
ook enorm aansprak, is de verhouding tussen docent
en student. Zit je ergens mee vast? Ze staan altijd klaar
om te helpen. Begrijp je iets niet goed tijdens de les? Ze
proberen de tijd te nemen om het opnieuw uit te leggen.

Why we code? Om de digitale wereld tot leven

Ik wou dat ook kunnen. Ik moest dat ook

te brengen. Alles is één grote combinatie van

kunnen. Programmeren had ik nog nooit

keuzes. Afhankelijk van het weer beslis je om

gedaan. Ontwerpen al helemaal niet.

de fiets te nemen of binnen te blijven. Tijdens
het sporten bepaalt elke kleine beslissing die

Op het eerste zicht leek design niets voor mij,
maar ik was wel aangenaam verrast om te ontdekken

je neemt een stuk van het resultaat. Dat is ook
zo bij programmeren. Als je in een game een
bepaalde toets indrukt, net op het moment
dat je tegenstander in het vizier staat, dan heb
je de kans om te winnen. Als iemand je foto

dat veel topics bleven hangen en ik daar ook graag
meer over wou leren. Maar fulltime ontwerpen? That’s a

ANNELIES
BE L L ON

no for me. Toch heb ik dankzij IMD van beide werelden
kunnen proeven. In het 2e en 3e jaar koos ik vooral voor
development. Ook in de keuzevakken, want dat sprak
mij dus het meeste aan. De hybride mix van design &

liket op Instagram of een comment achterlaat

Drie jaar geleden wist ik nog van niets.

development is iets wat ik goed heb kunnen gebruiken

op je nieuwste TikTok video, dan doet dat iets

Ik had wel de combo van een gezonde

bij Designosource. Een pracht van een opportuniteit om

met je. Alle keuzes die je kan maken, zijn door

interesse en het altijd nadenken over hoe

codeurs uitgedacht en opgebouwd om jouw

dingen precies werken. Maar HTML of CSS?

Een onbekende plek & werken aan echte projecten voor

Nope, nog nooit van gehoord.

grote bedrijven. Als developer de ideale leerschool. Met

leven plezanter te maken. We make some cool

deel van uit te mogen maken. Iets om nooit te vergeten.
Daarna komt stage, wat initieel wel een grote stap is.

de basis die we op school gezien hebben kan je genoeg

stuff, that’s why.

om je plan te trekken. Maar development is levenslang
leren. Ik weet nu wel duidelijk wat ik wil. Laat mij maar
developen voor de rest van mijn carrière.
Kort daarna leerde ik Interactive Multimedia

IMD’ers zijn dromers. Onze gedachten zijn

Design kennen door twee vrienden die op dat moment in

niet te stoppen. We hebben vele ideeën over wat we

de opleiding zaten. Ze vertelden mij over de opdrachten

willen maken en doen er ook alles aan om die dromen

die ze moesten doen en die leken mij geweldig. (Heb je

werkelijkheid te laten worden. I’m ready. IMD gaan

dat ooit al iemand horen zeggen over zijn opleiding?)

studeren is een van de beste beslissingen die ik ooit heb
gemaakt en ik heb van geen enkel moment spijt.

Alles was nieuw maar gelukkig wordt alles je
van nul aangeleerd. Je hoeft eigenlijk niets op voorhand
te kunnen. Enkel een beetje belangstelling is nodig. Stap
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Vertel ons wat je probleem is en wij zullen
het kunnen oplossen met een app of
website. Dit is wat we als developers vaak
lachend tegen elkaar zeggen. We always
want to be starting something new.

Waar gaan we onze data opslaan? Met onze
groep besloten we om gebruik te maken van Firebase.
Dat is makkelijk te gebruiken met Java & kan live data
updaten. Zo zijn onze gebruikers altijd geïnformeerd
over het allernieuwste. Schermen werden uitgewerkt en
animaties werden voorzien. Onze applicatie kreeg steeds

L A R S PAU W E L S
L I S SE T H Y S
RU BE N A N NA E R T

meer vorm, maar bleef aanzienlijk leeg doordat we nog
geen data van de gebruiker konden verzamelen. Terug
naar de tekentafel, where the brain meets the guts.
Bij dit onderzoek hebben we een footprint API
ontdekt die al onze data levert. Problem solved! Hiernaast

Er zijn eindeloos veel apps die zijn ontworpen om

gebruiken we ook Google activity recognition zodat

ons leven gemakkelijker te maken (want we hebben

we kunnen zien of een gebruiker beweegt en met welk
voertuig. Zo hoeft de gebruiker dit zelf niet in te geven.

het allemaal liefst zo easy mogelijk). Dat namen we
mee in ons achterhoofd bij het creëren van Wayo:
een applicatie die jouw ecologische voetafdruk

WAYO

En exact dat was ons uiteindelijk doel. Eind goed al goed.
Wat hebben we vandaag geleerd? Dat een developer voor
elk probleem een oplossing kan vinden.

Al snel volgt dan de vraag “wordt het Android,

berekent en oplossingen aanbiedt.

iOS of Windows?” Dit is altijd een moeilijke beslissing om
te nemen. Bij Wayo is het Android geworden. Een mooie
kans om Java nog eens vanonder het stof te halen en in
Android Studio te beginnen aan ons project. Let’s go!
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ELLEN THEUWEN
DOOR

SAU L WAU T E R S
DOOR

P OR T F O L IO
Je dacht toch niet met een papieren portfolio te vertrekken uit onze digitale
richting zeker? Uitblinken bij het zoeken naar een stageplaats of nadien een
werkplaats? We doen wat nodig is. Een CV of motivatiebrief is 1 ding, maar
je portfolio site is andere koek. Deze studenten geven alvast het goede

WA N N E S VA N DA E L
DOOR

JONA S VA N H A M M E
DOOR

DOOR

ELKE BORREIJ

voorbeeld!
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INTERVIEW

CODEER

ALUMNI

Hoe ziet een doordeweekse werkdag er

op en ik vind het leuk om een design naar leven te

voor jou uit?

brengen. Bij IMD heb ik precies geleerd wat ik wilde leren.

Robert:

Het was interessant. Soms moeilijk, soms een beetje
Alles

begint

met

een

makkelijker. Maar ik deed alles vooral met veel passie.

goede

ochtendkoffie! Dat heb ik nodig voordat ik plaats neem

Hoe heb je het codeertraject ervaren?

achter mijn bureau. Ik sluit mijn laptop aan op externe
monitoren en we kunnen beginnen met het analyseren
van mijn taken die ik voor die dag gekregen heb. Daarna

Robert: Het eerste jaar is fun. Het jaar daarna is

is het coding time! Omdat ik meer aan de front-end van

fun & challenging en het derde jaar is pure challenging.

een website of applicatie werk, krijg ik meestal projecten

Maar die challenges zijn goed. IMD heeft fantastische

die in Javascript gecodeerd moeten worden. Front-end is

docenten die op intuïtieve wijze het beste in ons naar

datgene wat je ziet gebeuren op je scherm. Je hebt ook

boven halen. Ondertussen heb ik al verschillende

nog back-end, maar dat is allemaal achterliggend en ziet

codeertalen

de bezoeker van de website niet. Javascript is gigantisch,

Javascript frameworks zoals Vue en React. Maar ook

mijn taken kunnen afwisselen van een paar features voor

PHP en de PHP framework Laravel plus het content

een single page application tot een 3D variant.

management system Wordpress.

Waarom de combinatie tussen werken
voor een vast bedrijf en toch je eigen
projecten doen? Hoe ervaar je dit?
Robert: Ik ontvang berichten van verschillende

R OBE R T VA I DA

klanten met zeer interessante ideeën en concepten,
maar ik heb geen tijd heb iedereen. Ik kies dan voor de
projecten waar mijn creativiteit de vrije loop kan gaan.
Unieke en niet per se grote of gecompliceerde projecten

Robert Vaida AKA CodeMaster is oud-student Interactive

zijn vooral mijn ding. Dat is de perfecte kans om te

Multimedia Design en werkt nu als front-end developer

kunnen experimenteren en mijn eigen stijl te kunnen

bij Artcore Society. Maar Robert is een creatief persoon

ontwikkelen.

en koos er daarom ook voor om extra opdrachten uit te

Design, development of tussenin? Hoe

voeren voor klanten onder zijn eigen bedrijf. Uitdagend,

zag jouw traject binnen IMD eruit?

soms stresserend maar vooral heel leuk. Een IMD’er doet
niet aan boring. Hij vertelt ons hoe zijn dagen eruit zien.

Robert: Ik wist precies wat ik wou doen. Het
enige wat ik moest doen was op de eerste link van Google
klikken en al snel zat ik op de officiële Thomas More
website & here I am! Webdesign? Yes! Ik hou van tekenen
en experimenteren met kleuren, dus ik ben een grote
fan van webdesign. Het lijkt er ook op dat ik een talent
heb voor coderen. Ik los graag uitdagende problemen
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onder

de

knie.

Vanilla

Javascript

en

DESIGNOSOURCE

PR ACTICE ENTER PRISE

3DE JAAR

Designosource is het inhouse online
agency dat wordt gerund door
laatstejaars. AKA de practice enterprise
van IMD. Van websites tot mobiele
apps, branding en games. Het schept
de mogelijkheid om binnen de
bedrijfswereld ervaring op te doen en een
flinke portie werkethiek op te snuiven.
Het is geen designbureau óf development
team, het is beide. Voeten op de grond,
maar mouwen opgestroopt. Check
op www.designosource.be de digitale
creaties van dit jaar en ontdek hoe jouw
toekomst er misschien uitziet.

E IGE N BR A N DI N G

C L I N IC L OW N S

Eens je in IMD zit, krijg je veel te horen en te zien over

Iedereen kent de Cliniclowns ondertussen wel. Zij

Designosource. Dat begint al in het eerste jaar en

vrolijken kinderen op die in het ziekenhuis verblijven.

waarschijnlijk ben je zelf al aan het nadenken hoe jij dat

Maar alle ziekenhuizen bezoeken? Nahhh, dat is niet

zou aanpakken. Je hebt al enkele ideeën in je hoofd

mogelijk. Daarom kwamen ze naar ons voor een digitale

over hoe het logo er kan uitzien of welke kleuren de

oplossing! Designosource ontwierp een app waarmee

website mag hebben. Elk jaar zorgt een nieuwe generatie

ze vanaf nu ook videogesprekken kunnen houden en

dan ook voor een nieuwe branding. En dat was dit jaar

plannen. De app is downloadbaar en werkt op alle

niet anders. Of ja, toch misschien een beetje anders

systemen. Zo kan ieder kind geëntertaind worden op een

dan anders. Het ei uit de voorgaande edities werd

digitale manier door een Cliniclown!

T E C H N OP O L I S
STEK is een ruimte die Technopolis ter beschikking

weggelaten. Stilstaan is achteruitgaan. Generatie 9 ging

stelt voor jongeren die willen experimenteren met

voor out with the old, in with

wetenschap of voor zij die graag een workshop willen

the BOLD. De kleuren zijn fel

volgen. Creatieve denkers en makers kunnen er terecht

en het logo altijd in beweging.

voor materialen, teamgenoten of advies. Deze projecten

Geen tralala, gewoon boenk

mogen het daglicht ook zien, en net daarom maakte

erop.

Designosource een online community waar alles
geüpload kan worden. STEK wil inspireren, helpen en
aanmoedigen en daar helpen wij aan mee.
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D I G I TA A L P R O D U C T

EINDW ER K

3DE JAAR

D I G I TA A L P R O D U C T

EINDW ER K

PL A N E AT
“Wat eten we vandaag?” is een onvermijdelijke vraag.
Vaak gesteld door volwassenen maar ook door kinderen.
Niet altijd even gemakkelijk als je geen inspo hebt voor
het weekmenu of als er iemand is met een voedingsallergie. Planeat is een eindwerk van Thomas Laeremans,
Kobe Christiaensen en Benchaphon Van den Eynden
dat een einde maakt aan dit probleem met een app. Een
avondmaaltijd moet een rustmoment zijn waar iedereen
in het gezin tevreden mee is. Wist je dat kinderen een
ingrediënt 15 keer moeten proeven voor ze het lekker
vinden? De ingebouwde gamification zorgt ervoor dat
het eens zo makkelijk gaat. Nooit meer hangry, alleen
maar blije gezichten voor jong en oud.

TAG GD
Tikkertje, maar dan veel cooler. Taggd is
een applicatie op je smartphone. Ben jij een
vrije vogel? Plaats dan een Beacon op jouw
locatie. Hoe langer jouw Beacon niet getikt
wordt, hoe meer punten je verdient. Als
tikker werkt het natuurlijk juist andersom.
Verzamel zoveel mogelijk punten en
ontdek nieuwe levels. Een eindwerk van
Cedric Raddoux, Florian Raeymaekers en
Jolan De Nef.
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I N S PI R AT I E B E U R S

EVENTS

S

IEBEUR

AT
INSPIR

Showtime! Tijdens de inspiratiebeurs staan we op scherp.
Bij IMD doen we niet aan ‘naar het plafond staren en
hopen dat de inspiratie vanzelf komt’. Iedereen stelt hier
zijn projecten voor en sommigen lichten zelfs een tip van
de sluier op over hun eindwerk. In het publiek niet enkel
collega-studenten, maar ook oud-studenten en experts.
Alles passeert de revue. De naam spreekt voor zich, bring
it on.
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IMD

ONZE OPLEIDING

WE ARE IMD

TOEKOMSTIGE STUDENT

aangenamer maken. In de tweede fase werken ze die
ideeën ook echt uit tot werkende apps. Door deze praktijkgerichte aanpak ben je in de derde fase helemaal klaar
om aan de slag te gaan voor échte klanten. Je loopt
stage of je runt op de campus mee het online agency
Designosource.

Meer weten over deze opleiding?
					thomasmore.be/ba-imd

p
a
r
c
e
Cut th

					www.weareimd.be
					fb.com/WeAreIMD
					@imdvibes

Droom je van een creatieve of technische
job in de digitale wereld? Wij stomen
je klaar als designer of developer van

BE DA N K T !

websites en apps.
Om je zover te krijgen staan we vanaf dag één

Dit portfolioboek is het resultaat van een vlotte

klaar om je intensief te coachen. We leren je dat een

samenwerking tussen onze eigen Designosource

digitaal product pas scoort als het creatieve design goed

studenten en onze docente Linde Van Eijnde van One

zit, zonder daarbij de gebruiksvriendelijkheid en het

Woman Collective.

commerciële belang uit het oog te verliezen. Creativiteit,
technische vaardigheden en soft skills gaan hand in hand

Bedankt aan al de studenten in dit boek om zulke

in onze opleiding.

prachtige projecten te verwezenlijken. We bedanken
daarbij ook ons top team van docenten om de studenten

Als IMD’er ben je een allrounder: in het eerste

de nodige skills aan te leren en te coachen.

jaar krijg je de basis van zowel design als development.
Twijfel je eraan of dat technische wel iets voor jou is?

Een extra shout out gaat uit naar onze student Ellen

Geen nood. Bijna de helft van de eerstejaars heeft weinig

Theuwen zonder wie dit boek niet mogelijk was. Nadine

tot geen voorkennis van coderen. En toch worden ze

Vanesch, dankjewel voor de begeleiding bij al de teksten

gebeten door de digitale programmeer kriebel! Merk je

in dit boek. En David Heerinckx om te juichen langs de

na het eerste jaar dat je toch eerder een uitdaging vindt

zijlijn.

in een mooie en gebruiksvriendelijke interface of lay-out,
dan kies je vanaf de tweede fase hoofdzakelijk design
vakken.
Digitale productontwikkeling is big business! De
markt overtuigen van jouw digitaal product doe je met
heldere communicatie en een businessplan om u tegen
te zeggen. Al deze vaardigheden en kennis pas je toe in
inspirerende projecten. Zo ontwikkelen de eerstejaars
ideeën en designs voor apps die de wereld een stuk
48

Interactive Multimedia Design is een opleiding aan de
Thomas More hogeschool in Mechelen.

